
 
Til alle barna på Bolteløkka Aktivitetsskole. Nå er det snart påske og da er det gøy å dekorere 
påskeegg som man kan pynte med hjemme. Har du lyst til å lage et? Her viser jeg dere 
hvordan dere kan gjøre det J 
Hilsen Ellen  
  
Eggblåsing 
Skal eggene brukes til pynt og oppbevares, er det lurt å tømme dem før du begynner dekoreringen. 
Det betyr at vi må begynne med å blåse egget. Dette kan være litt vanskelig så det er lurt å ha flere 
egg du kan øve deg på i tilfelle noen knuser. Det krever litt øving, men når du finner riktig teknikk går 
det lekende lett.  
 
Du trenger egg, skål, stoppenål (eller liknende), eggepumpe hvis du har (fås kjøpt i hobbybutikk). 
 

 

 
Slik gjør du: 
1. Stikk et lite hull med en knappenål i den ene enden av egget. Bruk gjerne en liten flaske eller noe 
du kan dunke lett på nålen for å lage hull. Vær forsiktig, det er fort gjort å være litt for hardhendt. 
Gjør det samme på den andre siden og pirk hullet litt større.  
2.  Hvis du har en eggepumpe kan du bruke denne til å pumpe inn luft så innholdet renner ut. Hvis du 
ikke har eggepumpe kan du sette munnen mot det minste hullet og blåse ut innholdet i egget oppi en 
skål. Du må ofte blåse litt hardt.  
3. Skyll egget godt med vann slik at det kommer vann inni. Hvis du har en sprøyte uten sprøytespiss, 
kan du bruke denne. Det skal ikke være eggrester igjen i skallet. Dette gjør man for å ikke risikere at 
det begynner å lukte råttent. Det viktig at de er tørre før du dekorerer videre.  
 
OBS: Husk å ta vare på innholdet, du kan lage for eksempel eggerøre, omelett eller bake noe J  
 



Gjør egget klart til pynt 
Det er noen enkle tips for å slippe maling på fingrene og fingeravtrykk på det vi har malt. Man kan 
enten bruke en piperenser som man stikker inn i hullet, eller slik jeg gjorde her:  
 
1. Tre egget på en tynn pinne for å få det til å stå stødig - for eksempel en grillpinne. 
2. Fest en liten korkbit i den ene enden. 
3. Sett pinnen i noe som holder den oppe – for eksempel en eggekartong  
 

 

 
  
Pynting og dekorering av påskeeggene 
Man kan pynte eggene på mange måter. La fantasien din få fritt spillerom! Vær kreativ og bruk det 
du for eksempel har i huset. Maling, fargestifter, bånd, blonder, knapper, perler, sytråd, glitter og 
blomster passer godt til dekorering. 
 
Her er to av mine: 
 

 
 



Tørk påskeeggene  
Når eggene er malt, må de tørke. Da er det greit å la de være på pinnen, og stappe de oppi en halv 
potet. Slik: 

 

 
Heng opp påskeeggene dine! 
Nå er det tid for å henge opp de fine påskeeggene du har laget. Det er mange måter å henge opp 
eggene på. Enten kan man bruke ulike «fester» man får kjøpt i hobbybutikk som man limer på 
toppen, eller så kan man bruke fyrstikk og tråd. Knyt en tråd rundt en halv fyrstikk og stikk denne inn 
i hullet på egget. Når du så drar forsiktig i tråden vil fyrstikken legge seg på tvers, og du har et fint 
feste. Du kan henge eggene i gardinstangen over vinduet eller i noen grener slik jeg har gjort.  
 

 
 
LYKKE TIL J Jeg håper du kommer i skikkelig påskestemning nå.  


